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Med stöd av 3, 4, 10 och 14 §§ förordningen (1994:17 17) om kontroll av 
livsmedel som importeras från tredje land samt 19 § livsmedelsförordningen 
( 197 1 :807) ' beslutar Statens livsmedelsverk följande föreskrifter2. 

I § Denna kungörelse innehåller vissa föreskrifter om import av 
- frukt och grönsaker som omfattas av rådets förordningar (EG) nr 2200/963 

och (EEG) nr 827/684, 
- bearbetade produkter av frukt och grönsaker som omfattas av rådets 

förordning (EG) nr 220 1/965, samt 
- frukt och grönsaker som omfattas av kapi tel 7, 8 och 20 i Kombinerade 

nomenklaturen, men som inte omfattas av ovan nämnda förordn ingar 
och som har sitt ursprung i eller försänds från Uganda, Kenya, Tanzania och 
Mocambique. 

2 § Föreskrifterna i denna kungörelse gäller inte 
I . torkade grönsaker och baljväxter, nötter och torkad frukt som omfattas 

av KN-nummer 07 12, 07 13, 0802 och 08 13, samt frukt och grönsaker som 
torkats så att vattenaktiviteten uppgår ti ll ett värde lägre än 0,85 , 

1 Förordningen omtryckt 1990:3 10, senaste lydelse av 19 § 1997:202. 
2 J fr kommissionens beslut 98/116/ EG (EGT L 3 1, 6.2. 1998, s. 28). 
3 EGT L 297, 2 1. 11.1996, s. I. 
4 EGT L 151, 30.6 .1968, s. 16. 
5 EGT L 297, 21.1 1.1996, s. 29. 
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2. hel frukt och hela grönsaker som transporteras under normala temperatur-
och fuktförhållanden och där transporttiden uppgår till minst tio dagar, 

3. frukt och grönsaker samt juice och fruktkött i hermetiskt tillslutna 
konservburkar, glasburkar och flaskor som efter tillslutning värmts upp ti ll 
minst 70°C för konservering, 

4. frukt och grönsaker som konserverats i konservburkar, glasburkar och 
flaskor i en sur lösning vars pH- värde understiger 4,5, 

5. fryst frukt och frysta grönsaker som värme behandlats vid minst 70°C och 
som packats under hygieniska förhållanden i Uganda, Kenya,Tanzania och 
Mocambique, 

6. bananer. 

3 § Frukt och grönsaker som omfallas av föreskrifterna i denna kungörelse 
får endast importeras över en gränskontrollstation. 

4 § Vid gränskontrollstation skall prov tas ut för mikrobiologisk undersök-
ning med avseende på Vibrio cho!erae på minst I 0% av de sändningar av 
frukt och grönsaker som omfattas av denna kungörelse. 

5 § Provtagning skall i tillämpliga delar ske enligt reglerna i bilaga 5 till 
Statens livsmedelsverks kungörelse (SL V FS l 993 :32)6 med föreskrifter och 
allmänna råd om bekämpningsmedelsrester i livsmedel. 

6 § Undersökning av prov skall ske vid laboratorium som är ackrediterat för 
analys av Vibrio cho!erae i frukt och grönsaker av Styrelsen för ackreditering 
och teknisk kontroll (SWEDAC) e ller vid laboratorium som är godkänt av 
Statens livsmedelsverk. 

7 § Vid gränskontrollstation skall mottagare och bestämmelseort registreras 
för varje sändning som provtas. 

8 § Den kommunala nämnd som ansvarar för importkontrollen skall den sista 
dagen i varje månad rapportera resultatet av genomförda undersökningar till 
Livsmedelsverket. 

I det fall förekomst av Vibrio cho!erae konstaterats skall den kommunala 
nämnden omedelbart informera Livsmedelsverket om förhål landet. 

6 Kungörelsen omtryckt SLY FS 1996:33. 
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9 § Den kommunala nämndens kostnader i samband med provtagning, 
undersökning och annan kontrol l av livsmedel som omfattas av denna 
kungörelse skall ersättas av importören och tas ut enligt taxa fastställd av 
kommunen . 

De kostnader som kan uppkomma om import inte medges skall betalas av 
importören. 

10 § Livsmedelsverket kan medge undantag (dispens) från föreskrifterna 
i denna kungörelse. 

Denna kungörelse träder i kraft den dag den utkommer från trycket. 

STUART A. SLORACH 

Håkan Stenson 
(Ti llsynsenhet 1) 
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